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tiek izklāstīts spraigi un pārliecinoši, atklājot mākslas principus, kas 
ir tik cieši savijušies ar visu dzīvi, ar pasaules uzskatu, ka kopumā 
veido vienotu MĀKSLAS veselumu. 

Plēsts, griezts un plūkāts papīrs, pamatkrāsas un simtiem 
smalku toņu, līnija, kontūra, faktūra, tekstūra – tas viss skatāms 
temperamentīgās kolāžās, kur emocionāli smalki viena otru izceļ un 
papildina katra detaļa, veidojot dzīvus, daudzdimensionālus tēlus – 
pasaules spoguli. Līdzās izstādītas lielformāta sietspiedes un daži 
idejiski pārliecinoši, saturiski piepildīti grāmatu mākslas šedevri. Uz 
jautājumu, kā iespējams nonākt pie tādām grāmatām – māksliniece 
atbild, ka galvenais ir ideja. Jābūt idejai par GRĀMATU, tad var 
meklēt atbilstošu tekstu un pēc tam DOMĀT par pārējo! Svarīgi 
panākt idejai ideāli atbilstošu iemiesojumu formā. Svarīgi, lai saturu 
paustu ne tikai forma, bet viss grāmatas veidols kopumā – formāts, 
papīrs, svars, ievākojums, krāsa, teksts... Un līdzās tradicionālajam 
uzskatam, ka grāmatā galvenais ir teksts, parādīt, ka arī pašam tek-
stam var piemist īpaša vizuāla kvalitāte un ka ikviens burts ar savu 
unikālo veidolu var būt arī vizuāls satura nesējs. 

Šovasar Rīgā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Mazajā zālē 
un Melngalvju nama izstāžu zālē ir skatāmas vienas izstādes 
divas daļas, kas aicina iepazīties ar baltvāciešu mākslinieku 

Borhertu ģimenes radošo mantojumu. Četru paaudžu laikā radīta-
jos darbos var dzīvot līdzi visam 20. gadsimtam. Nelielajā izstādes 
katalogā Dr. Adelheide Krauze-Pihlere raksta: „Visi Borherti bija 
un ir ne tikai pedagogi, bet arī patstāvīgi radoši mākslinieki. Viņus 
vieno analītiskā vērojuma un zīmējuma pamats, bet atšķir katra 
savdabīgais, neatkārtojamais stils“. 

Līdzās muzejā skatāmajai klasiķu – rīdzinieku Bernharda K. K. 
un Evas Margarētes Borhertu – izstādei „Borherti: starp realitāti un 
fantāziju pasauli“, mūsu žurnāla lasītājiem īpaši vērtīga šķiet iespēja 
iepazīties ar viņu mazmeitas Uliānes Borhertes grāmatu mākslas 
darbiem vērienīgajā jaunāko Borhertu paaudžu mākslas darbu 
izstādē Melngalvju namā.

Uliāne Borherte pārsteidz ar savu starojošo, iedvesmoto būtību 
un visu, ko darinājušas viņas rokas. Katrā darbā var saskatīt viņas 
temperamentu, dzīves gudrību un labam mākslas pedagogam tik 
nepieciešamo harismatisko starojumu. Par ikvienu darbu viņai ir ko 
stāstīt, ikvienā tēmā viņa atklāj dziļu filozofisku ideju. Intervijā tas 

KUNST IST MEIN KIND* –  
ULIĀNE BORHERTE RĪGĀ

*MāKSla Ir MaNS bērNS
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SvaRĪGĀkĀS IzSTĀdES:
1974 REĀLISMA STUDIJA – Neue Gesellschaft für 

Bildende Kunst, Berlīne;
1978 MŪSDIENU REĀLISMS – ceļojoša grupas 

izstāde Rostoka/Maskava/Kijeva/Berlīne;
1984 SIEVIETE – galerija Anderes Zeichen, Berlī-

ne, (personālizstāde);
1990 PASAKA PAR PUĶI – Katakombas, Berlīne, 

(personālizstāde);
1991–2000 IZSTĀDES – galerija Fondermann, 

Mālente, Šlēzviga-Holšteina (personālizstādes un 
grupas izstādes);

1995 FARBEBENEN – zīda apgleznojumu insta-
lācija, izstāžu zāle Šēnebergas Rātsnamā, Berlīnē, 
(kopā ar Barbara Arndt- Eisermann);

1996 un 2000 DIALOGS B – galerija Schlieper, 
Wilhelmshaven, (personālizstādes un kopā ar 
Katju Borherti);

1996 un 2001 IZSTĀDES – Galerie im Schürli, 
Freiburga (personālizstādes);

1998/99 IZSTĀDES – Debis-Haus, Berlin (perso-
nālizstādes);

2002/03 KRĀSA – Reiher Design& Druck, Berlīne, 
(per sonāl izstādes);

2005 FINEARTS CON.TRA, Berlīne (personāliz-
stāde);

2006 ES STĀVU AR ABĀM KĀJĀM TIEŠI MĀKO-
ŅOS  – VHS-Steglitz-Zehlendorf, Berlin, (personā-
lizstāde);

2007 NUN voyons! – galerija Borchert + Sche-
lenz, Berlīne, (personālizstāde);

2007 KRĀSA – Grāmatu mākslas paviljons, Frank-
furtes grāmatu gadatirgus, (personālizstāde);

2008 KRĀSA – BuchDruckKunst e.V. (Stefan & 
Wibke Bartkowiak), Hamburga, (personālizstāde);

2008 PERSONĀLIZSTĀDE – die Galerie im Heuer-
haus, Oldenburga;

2009 PERSONĀLIZSTĀDE – mākslas salons Sc-
hoeler Schlößchen, Berlīne;

2010 CIEŅAS APLIECINĀJUMS MATISAM – gale-
rija Borchert + Schelenz, Berlīne, (personālizstāde);

2010 MĀKSLINIEKI BORHERTI – ČETRAS VĀC-
BALTU ĢIMENES PAAUDZES – Melngalvju nams, 
Rīga (grupas izstāde).

dzĪvES GĀjUmS
Uliāne Borherte, dzimusi 1943. gada 2. jūlijā, Bī-
tovā, Pomerānijā, uzaugusi Berlīnē, kur dzīvo arī 
šodien. Viņa ir Bernharda Kristiana Karla (dzimis 
Rīgā, 1862. gadā – 1945. gadā kara laikā pazudis 
bez vēsts) un Evas Margarētes Borhertes (dzimusi 
Šveinfurte, 1878. gadā Rīgā – mirusi 1964. gadā 
Berlīnē) mazmeita. 

Viņas tēvs, gleznotājs Bernhards Vilhelms 
Borherts juniors (dzimis 1910. gadā Rīgā – mi-
ris 1971.  gadā Berlīnē) no 1952. līdz pat sa-
vai nāvei 1972. gadā bija profesors Berlīnes 
Mākslas augstskolā (patreiz – Berlīnes Mākslas 
Universitāte – UdK). 

No 1960. līdz 1963. gadam U. Borherte 
mācījusies grāmatsējējas amatu, iegūstot zeļļa 
diplomu. No 1964. līdz 1970. gadam studējusi 
Berlīnes Mākslas augstskolā un absolvējusi to 

divās meistardarbnīcās: stājgrafiku pie profeso-
ra Frīdriha Stabenaua (Stabenau, 1900–1980) un 
glezniecību pie profesora Bernharda Derrīsa (Dör-
ries, 1898 – 1978).

No 1971. līdz 1983. gadam bijusi mākslinieciskā 
audzinātāja Berlīnes Senāta rehabilitācijas un 
izglītības centros.

No 1981. gada privātskolotāja tiem, kas gata-
vojas mākslas studijām Vācijā un ārzemēs.

No 1983. gada brīvmāksliniece – glezniecība, 
grafika, scenogrāfija, monumentālā māksla, sienu 
gleznojumi un grāmatu māksla.

2003. gadā apprecējusies ar mākslinieku, 
grāmatsējēju meistaru Tomasu Šelencu (Schelenz), 
kurš jau trešajā paaudzē vada grāmatsiešanas 
darbnīcu Möller + Schelenz Berlīnē.

No 2004. gada vada galeriju Borchert + Sche-
lenz, Šēnebergas rajonā Berlīnē.

ULIĀNES BORHERTES  
vEIdOTĀS GRĀmaTaS:

Uliane Borchert: Kurt Schwitters: Banalitäten 
aus dem Chinesischen. Art Diorama Nr. 1, 
herausgegeben von Petra Coronato, 2010. 
5,80 m garš locījums, mākslas druka uz  
350 g/m² linauduma. Balts lina iesējums 
melna linauduma kastē. Tirāža – 12 numurēti 
un signēti eksemplāri.

Uliane Borchert: Die Schöpfung –  
Das Buch, die Idee als Idee im Buch.  
Edition Wasser im Turm. Verleger Cornelius  
H. Brändle, 1999.
Septiņkrāsu sietspiede, japāņu sējums cietos 
vākos, ar metāla spirāli, melna linauduma 
kastē. Limitēta tirāža – 5 eksemplāri.

Grāmata – mākslas darba “Radīšana” 
pielikums (“Die Schöpfung”. Septiņkrāsu 
sietspiede, 90 × 130 cm, Berlīne 1999.

Uliane Borchert: Liebesgedichte von Else 
Lasker-Schüler.  
Septiņu krāsu sietspiede, japāņu sējums ar 
aizbīdņa aizdari.. 
39 ×  104 cm. Edition Gutsch, Berlin 1985.

Uliane Borchert: DAS MÄRCHEN VON DER 
BLUME (Autor: Ronald M. Schernikau). 
Četrkrāsu rokas sietspiede, japāņu sējums, 
cauršūts ar auklu, cietos vākos,  
45 × 70 cm. Berlin 1990. Tirāža –  
100 numurēti un signēti eksemplāri.
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Uliane Borchert bei der Vorbereitung zur Ausstellung 
und Buchpräsentation „Das Märchen von der Blume“. 

Berlin 1990. Foto: Christine Albert (Berlin)
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I. IdEjU IR pILNS GaISS. 
TĀS TIkaI jĀIEELpO

Austra Avotiņa: Jūsu darbos ļoti svarīga 
ir krāsa, kāpēc ideja ir tieši dzeltena?
Uliāna Borherte: Dzeltens ir sviests, medus, 
labība, kukurūza, rapsis, eļļa un olas dzelte-
nums. Daudzas mums svarīgas un dzīvībai 
nepieciešamas lietas dabā ir dzeltenas. Tās 
nevar rasties bez saules gaismas un siltuma. 
Dzeltenais sniedz dzīvības dzirksti, bez ku-
ras nekas neaug. Tāpat ir arī garīgajā jomā. 
Idejas nerodas tikai no mums pašiem, kaut 
kas mūsu apkārtnē piešķiļ dzirksti un ļauj 
mūsos nogatavoties kādam priekšstatam. 
Tāpēc, manuprāt, tieši dzeltenais ir visskaid-
rākais idejas simbols.

Uliane Borchert. Frauenkopf. Acryl mit Sand auf Rupfen, 130 x 100 cm, 2007

Uliane Borchert.  Frau im Mai (Ausschnitt). Ironed film in canvas, 100 x 100 cm, 2010
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Kā idejas pie jums atnāk, kā tās ieprieci
na Jūsu dzīvi?
Idejas ir visur – dabas vērojumos, kopā bū-
šanā ar citiem cilvēkiem un viņu stāstiem 
par dažādām lietām, ko viņi paši izdomājuši 
vai ieraudzījuši. Mana lielākā laime ir, ka es 
spēju savas idejas pārvērst mākslinieciskās 
formās. Pie tam es nevis vienkārši atspogu-
ļoju realitāti, bet gan ar mīlestības, humora 
un skaistuma palīdzību cenšos parādīt reali-
tātes un atveidotā utopisko starpību. 

Tikpat svarīga man ir iespēja savas zi-
nāšanas nodot tālāk citiem, jo arī es pa-
ti  esmu ļoti daudz mācījusies no saviem 
skolotājiem. Esmu ārkārtīgi laimīga redzēt 
savu skolēnu panākumus. Visus trīsdesmit 
gadus, kopš mācu mākslu, šajā ziņā nekas 
nav mainījies. Radošas diskusijas ar jauniem 
cilvēkiem par mūsdienu mākslu, jauniem 
virzieniem un parādībām uztur mani di-
namiskā kustībā. Bez tam ar mācīšanu es 
turpinu mūsu mākslinieku ģimenes tradīci-
ju. Gan mani vecvecāki Bernhards K. K. un 
Eva Margarēte Borherte, gan arī mans tēvs 
Bernhards V. Borherts Berlīnē lielu daļu sava 
mūža ir mācījuši zīmēšanas un glezniecības 
pamatus gan mākslas augstkolās, gan savās 
darbnīcās. Esmu laimīga, ka varu šo tradīci-
ju turpināt.

Mūsdienās daudzi uzskata, ka tradicio
nā las mākslas mācības vairs nav aktu
ālas, ka var arī nemācīties zīmēt. Vai jūs 
tam piekrītat?
Nē, māka zīmēt ir visa, arī glezniecības 
pamatā, jo līnija ir personības koagulācijas 
process. Katram piemīt savs individuālais, 
ne ar ko nesajaucamais štrihs  – būtība, 
kura jāatklāj, jāveicina un jāaudzina. Tas, 

Uliane Borchert. Die Kämmende.  
Eitempera auf Lein wand,  
110 x 90 cm, 1969

Uliane Borchert. Micha. Bleistift auf Papier, 60 x 80 cm, 1984

Uliane Borchert. Petra mit Puppe. Eitempera auf Leinwand, 120 x 100 cm, 1978
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kurš šodien izšķiras iet pie tēlotājmākslas 
pa šo ceļu, zīmēs tikpat labi kā piecdesmito 
un agrāko gadu mākslinieki, tikai savādāk. 
Viņam 21. gadsimtā būs spēcīgāk jāabstra-
hējas un jāatklāj citas formas, lai izteiktu 
sevi laikmetīgā veidā.

Man ļoti iedvesmojošas likās jūsu Toskā
nas ainavas. Ko jums nozīmē Itālija?

Itālija man, pirmkārt, ir daba – cilvēku kul-
tivēta ainava –, otrkārt, vairāk nekā 2000 
gadu ilga arhitektūras un mākslas vēsture. 
Tās Itālijā, kā nekur citur pasaulē, nevis 
atrodas pretrunā, bet gan veido unikālu 
harmonisku vienību. Tāpat kā daudziem 
māksliniekiem pirms manis, arī man Itālija 
kļuva par ilgu zemi; uz to mani rosināja 
mans nozīmīgākais skolotājs, vācu māksli-

nieks Bernhards Derrīs. Viņš mani iepazīs-
tināja ar agrīnās renesanses glezniecības 
skaistumu un tehnikām, tādējādi tieši man 
formulējot īpašu mākslas standartu, ar ko 
jūtos saistīta līdz pat šodienai. Šī kultūr-
laikmeta izteiksmes līdzekļu daudzveidību 
un individualitāti atklāju arī ceļojumos, it 
īpaši spilgti – Toskānā, kur Vidusjūras gais-
ma uz gandrīz vienmēr tumšzilo debesu 
fona rada ainavas ārkārtīgi īpašo krāstoņu 
noskaņu. Tā ir manu darbu spēcīgā kolorī-
ta pamats.

 
II. vIENS TONIS vēL  
Nav kRĀSa. dIvI TOņI 
jaU IR akORdS, TĀ jaU 
IR dzĪvE

Ko jums nozīmē krāsa kā simbols?
Cilvēki jau pašos pirmsākumos piedēvēja 
krāsām noteiktas īpašības. Piemēram, pre-
tēji krāsas fizikālajai temperatūrai, zilo mēs 
vienmēr uztveram kā vēsu, bet sarkano – kā 
siltu. Tā mēs esam ieprogrammēti un tur 
neko nevaram mainīt. No šīs jutekliskās 

Uliane Borchert. Toskana im Frühjahr. Papierschnitt,
50 x 60 cm, 1989
Uliane Borchert. Toskana im Sommer. Papierschnitt,
50 x 60 cm, 1989
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sajūtas vairs nav tālu līdz sarežģītam un 
niansētam  konkrētas krāsas īpašību pie-
dēvējumam abstraktām lietām, kas nereti 
pašas par sevi ir it kā „bezkrāsainas“. Pie-
mēram, mīlestība ir silta, pat karsta; tātad – 
mīlestība ir sarkana. Šādas analoģijas jau 
sensenis tiek izmantotas ne tikai sadzīvē, 
bet arī reliģijā un politikā.

Gleznotājs tomēr neizmanto tik vienkār-
šu simbolismu. Mākslinieks vienmēr redz 
krāsu savstarpējo saistību. Sarkanais apde-
dzina, ja to neatdzesē zilais; tās ir kā uguns 
un ūdens attiecības. Noteikti darbā ir jābūt 
dzeltenajam, jo tas, kā jau iepriekš teicu, 
ir visa pamatā. Ja gleznā nav jebkāda sar-
kanā, tajā trūkst enerģijas. Manās gleznās 
vienmēr dažādās to variācijās ir pārstāvētas 
visas trīs pamatkrāsas.

Kādēļ saule ir sarkana?
Saule ir dzīvības pamatsspēks, tomēr kā 
jebkurai ugunij tai piemīt arī posta poten-
ciāls. Arī sarkanā krāsa izraisa divējādas 
izjūtas; tā var būt ne tikai silta un tempera-
menta pilna, bet arī varmācīga un postoša. 
Tāpēc sauli simbolizē sarkanais.

Un kā ir ar tausti un garšu? Vai krāsa 
ir mīksta vai cieta? Kura no krāsām ir 
salda?
Runājot par krāsas uztveri, atzīstos, ka man 
no visām piecām maņām būtiska ir tikai 
redze. Tikai tas, ko saredz acs.  Redzokļa 
melnais „caurums“ ir logs uz dvēseli, bet 
dvēsele satur sevī visas krāsas .

Uliane Borchert.
Frauenzimmer I.
Acryl mit Sand  
auf Leinwand,
180 x 140 cm,
2007

Uliane Borchert.  
Frauenzimmer II.
Acryl mit Sand  
auf Leinwand,
180 x 140 cm,
2007

Uliane Borchert.  
Frauenzimmer III.
Acryl mit Sand  
auf Leinwand,
180 x 140 cm,
2007
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Savā grāmatā „Radīšana“ (Die Schöp-
fung), jūs rakstāt, ka sudrabs ir augstākā 
vai iecienītākā krāsa, kāpēc?
Sudrabs īstenībā nav krāsa, bet gan metāls, 
kura kolorīta raksturu izmanto gleznotājs. 
Sudrabs ir mēness krāsa. Mēness atspoguļo 
saules gaismu – saules auksto gaismu. Spo-
ži pulētā sudraba spogulī mēs varam atpa-
zīt sevi; tā ir kā komunikācija ar citu cilvēku, 
kurā kā spogulī atspoguļojas mūsu būtība. 
Bez cilvēkiem kā spoguļiem mēs nespētu 
apzināties paši sevi. Tāpēc es glezniecībā 
izmantoju sudrabu. Es to ļoti augstu vērtē-
ju, jo uzskatu, ka cilvēciskā pašrefleksija ir 
dzīvībai nepieciešama.

III. pLēSUmI UN GRIEzUmI. 
papĪRS faScINē

Savos darbos jūs plaši lietojat dažādus 
kolāžas paņēmienus, kurus to daudz
veidīguma un pielietojuma dēļ var droši 
saukt par netradicionāliem. Tiek veidota 
ne tikai faktūra, bet arī telpiska forma, 
niansēti smalka tonalitāte, mīkstas pār
ejas utt. Kāpēc ir svarīgi tā izmantot pa
pīru, skaidrus toņus?
Griešana, plēšana, driskāšana un plūkā-
šana ir agresīvas, bet kontrolējamas un 
vadāmas darbības. Tās ir manas tehnikas 
darbā ar papīru. Tās labi atbilst manai 
domāšanai un ļauj veidot plašu radošās 

Uliane Borchert. Zitat aus der Kriegsfibel von Bertolt Brecht. Papierschnitt, Siebdruck 100 x 70 cm, 1984

Uliane Borchert. Die Schöpfung. 7-Farben Siebdruck, 90 x 130 cm, 1999

Uliane Borchert. Das Märchen von der Blume
(Autor: Ronald M. Schernikau). Handsiebdruck, 4 farbig
Japanische Bindung mit Faden im festen Deckel, 
45 x 70 cm, Berlin 1990 
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izteiksmes sintēzi – vienlaicīgu darbu ar 
grafiskiem (papīrs) un gleznieciskiem (krā-
sa) elementiem. Papīrs bez krāsas un tais-
nām malām jau pats nosaka strukturētas 
virsmas un materiāla īpatnības, kuras kā 
izejas punkts nav gleznieciskas. Protams, 
man kā profesionālai grāmatsējējai ir īpaša 
saikne ar papīru, taču tā taustamība, labili-
tāte un mainīgums fascinēja mani jau bēr-
nībā. Foliju izmantojums kombinācijā ar 
glezniecību un papīrgriezumu jaunākajos 
darbos ir veicinājis jaunu metožu attīstību. 
Šai tehnikai piemīt vēl spēcīgāka eksperi-
menta daba un raksturs.

III. GUdRĪBa – mūžĪGa 
vēRTĪBa

Kāpēc zilais ir gudrība? Kur jūs rodat 
savu gudrību?
Gudrība vienmēr saglabā vēsu prātu, tāpēc 
tikai vēsā zilā krāsa var būt saprāta simbols. 
Neviens mākslinieks neizgudro mākslu no 
jauna, bet gan rada, iedvesmu smeļoties 
no milzīgā mākslas vēstures fonda. Arī tad, 
ja mākslinieks domā, ka drīkst ignorēt visu 
līdz šim pastāvošo, viņam tomēr ir jāapzi-
nās, ka ar to tiks mērīts. Es vienmēr esmu 
apzinājusies, ka lielie pagātnes meistari 
man lūkojas pār plecu un es esmu atbildīga 
par savu mākslu.

Kuri mākslas laikmeti un kāpēc jums ir 
svarīgi?
Man pašai īpaši nozīmīgi un iedvesmojoši ir 
divi glezniecības laikmeti: agrīnā renesanse 
un ekspresionisms. Renesanse iezīmēja vi-
duslaiku beigas un piesaisti antīkajai kultū-
rai, kas zuda līdz ar Romas Impērijas sabru-
kumu Renesanse izraisīja mākslā neticamu 
progresu. Tā nav tikai citāts, bet gan jauns 
sākums Eiropas mākslā, ko turpina visi se-
kojošie laikmeti. Savukārt, ekspresionisms 
atklāj ārpuseiropas un arhaisko mākslu kā 
papildus avotu, tā paplašinot mākslinieku 
horizontu.

Kas jūsuprāt ir postmodernisms? 
Postmodernisms tikai izmanto dažādus 
laikmetus, lai radītu stilu sajaukumu. Man 
liekas, ka tas ir solis atpakaļ. Ja es neko jau-
nu vairs nespētu attīstīt, man liktos, ka tā ir 
mākslas nāve.

Vai jums mākslā ir autoritātes? Ko jums 
tās nozīmē? 
Jā, protams. Manu pirmo saskarsmi ar rene-
sansi veidoja Krānaha gleznas „Lukrēcija“ 
kopija, ko studiju laikā bija veidojusi mana 
vecmāmiņa. Es uzaugu ar šo gleznu, tā bija 

Uliane Borchert. Liebesgedichte von Else Lasker-Schüler. 7-farbiger Siebdruck, japanische Bindung im Schuber,  
39  x 104 cm (aufgeklappt), Edition Gutsch, Berlin 1985
Uliane Borchert. Liebesgedichte von Else Lasker-Schüler. 7-farbiger Siebdruck, japanische Bindung im Schuber
39  x 104 cm (aufgeklappt), Edition Gutsch, Berlin 1985
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Iv. GRĀmaTa kĀ 
mĀkSLaS daRBS, 
kĀ kONTEmpLĀcIjaS 
OBjEkTS

Rīgas izstādē bija apskatāmas vairā
kas jūsu grāmatas. Tās izsauca ne tikai 
apbrīnu, bet arī ilgas pēc grāmatas kā 
mākslas darba. Kas mūsdienu pasaulē ir 
grāmata un ko tā nozīmē jums?
Par spīti daudzajiem pareģojumiem grāma-
ta līdz ar digitālo revolūciju nepazudīs, bet 
gan kļūs arvien vērtīgāka. Vismaz tajos ga-
dījumos, kad tā būs labi uztaisīta. Par to es 
kā grāmatsējēja esmu pilnīgi pārliecināta. 
Senu un vērtīgu grāmatu saturu var ieske-
nēt un digitālu kopiju publicēt internetā, 
taču amatniecības mākslu, taustāmību un 
estētisko burvību var sniegt tikai reāla grā-
mata. Tieši tas manās acīs padara grāmatu 
par tikpat pievilcīgu mākslas darbu kā glez-
na. Grāmata man  pat sniedz plašākas rado-
šās izteiksmes iespējas, jo es varu apvienot 
dažādas iespiešanas, locīšanas, iesiešanas 
un noformēšanas tehnikas. Tā man ir primā-
ra izvēle, īpaši tad, ja vēlos strādāt ne tikai ar 
attēlu bet arī ar tekstu.
Šī iemesla dēļ man  es nevaru runāt par 
tekstu un attēlu šķirti. Man tie abi ir līdz-
vērtīgi kā vienas monētas divas puses. Tie 
ir tikai atšķirīgi grāmatas satura izpausmes 
veidi, kas izpaužas gan kā tēlaina zīme, gan 
kā zīmīgs tēls Tie nosaka viens otru un spēj 
viens otram tik ļoti tuvoties, ka nav nošķira-
mi. Es bieži pati radu savus fontus, pie tam 
tā, lai burti pakļautos vienota veseluma 
horeogrāfijai.

v. BURTI kĀ TēLS

Ikvienā jūsu grāmatā, piemēram, jau
nākajā ar Kurta Švittera tekstu (Kurt 
Schwitters: Banalitäten aus dem Chine-
sischen) vai unikālajā Pasakā par puķi 
(Ronald M. Schernikau: Das Märchen von 
der Blume) un visās citās arī  burti jums 
nemaz nav tikai burti, tie veido attēlu, 
savā veidā stāsta savu stāstu, tie lec, 
skrien, smejas un dejo...
Uz šo jautājumu man gribētos ļaut atbildēt 
manai izdevējai Petrai Koronato:

 „Pirmoreiz jautājumu par cilvēka izcelsmi 
uzdeva nevis antīkie vēsturnieki bet jau senie 
mīti. Šodien mēs par to zinām daudz un tai 
pašā laikā maz, jo nekādi datu un teoriju 
krājumi šo fenomenu nespēj pamatot. Tomēr 
par drošu faktu var uzskatīt to, ka senais 
cilvēks mākslu atklāja pirms karamākslas un 
visapbrīnojamākajā veidā – zīmēja, gleznoja 

kādā viņš vienlaikus reāli un abstrakti at-
tēlojis priekšmetus; tā ir tāda priekšme-
tiskuma abstrakcija. Iespējams, vēl vairāk 
mani ir veidojusi viņa mākslas uztvere, 
kas visos darbos un izteikumos pauž 
nebeidzamu, neizsīkstošu mīlestību pret 
dabu un cilvēkiem. Ar Pikaso mani sais-
ta dinamika, kustība un mūžīgā gata-
vība eksperimentēt. Kopumā man tuvs 
ir ekspresionisms, jo arī manos darbos 
vienmēr izejas punkts ir priekšmetiskais 
tēls, no tā es turpinu iet tālāk un meklēt 
abstrakcijas iespējas. 

pie sienas vecāku dzīvoklī. Pēc vecāku nā-
ves glezna nonāca māsas īpašumā, un man 
tās tik ļoti pietrūka, ka es nolēmu uzgleznot 
savu Lukrēciju, pie tam piecreiz lielāku par 
oriģinālu! Tomēr tā nebija gleznas kopija, es 
vecmeistara lietoto olu temperu izmantoju 
tikai fragmentos. Es temperu kombinēju ar 
ļoti eksperimentālu folijas griezumu un iz-
mantoju rozā krāsu, kas reizē simbolizē mo-
cekļus rāda alkas pēc aizsardzības. Arī rozā 
man ir īpaša krāsa, es to bieži izmantoju.

Vēl jāmin Matiss un Pikaso. Matiss 
man ir ļoti nozīmīgs ar kolorītu un veidu, 

Uliane Borchert. Die Musikalische. Acryl mit Blattgold auf Rupfen, 100 x 130 cm, 2002

Uliane Borchert. Papiertüte. Acryl mit Sand auf Rupfen, 100 x 130 cm, 2007
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un veidoja, ilgi pirms viņam ienāca prātā, 
ka viņš profesionāli un plašā mērogā varētu 
nodarboties ar slepkavošanu un nonāvēšanu. 
Dziņa un spēja tēlnieciski radīt radās strauji 
un bez skaidri nosakāma iegansta, tāpat ga-
du tūkstošus vēlāk, it kā lai pabeigtu cilvēces 
pirmvēsturi un dibinātu pirmo augsto kultūru, 
pēkšņi vienkārši rodas rakstība, 

Ēģiptiešu hieroglifi nav burti, tie apzī-
mē domāto ar vienkāršotu attēlu kā šodien 
piktogrammas. Tomēr tiem tiek pievienota 
noteikta fonētiskā vērtība, kas aptver vārda 
līdzskaņu sastāvu. Tā, līdzīgi kā rēbusu mīklās, 
rodas situācija, ka tēlu zīmes attēlo ne tikai 
priekšmetu bet arī vārdu, un tiek kombinētas 
jaunos vārdos, arī tādos, kurus ar attēliem 
atveidot nav iespējams. Tam pietiek ar iero-
bežotu zīmju skaitu, citādi nekā ķīniešu raks-
tībā, kur katrs jēdziens tiek rakstīts ar savu 
zīmi. Neatkarīgi no tā, vai rakstība ir šāda vai 
tāda kā mūsējā, kur katrs burts atbilst kādai 
skaņai, fakts ir tas, ka visas rakstības ir zaudē-
jušas savu tēlnieciskumu un pārvērtušās par 
abstraktu zīmju sistēmām, kas tikai netieši 
ataino apzīmējamo, tajā pašā laikā pārstāvot 
apzīmētāju, tas ir valodu. Kopš tā laika mēs 
attēlu aplūkojam, bet tekstu – lasām.

Uz šī fona jāaplūko jaunākos komunikāci-
jas pētījumu rezultātus, kuri parāda, ka teksta 
un attēla uztvere vairs nav divi dažādi proce-
si, bet jauno mediju ietekmē atkal viens otram 
strauji pietuvinās. Tas nozīmē, ka attēls un 
teksts nākotnē parādīsies pastiprināti kopīgi 
un jauna veida savienojumos. Vairs nepietiek 
ar to, ka attēli ilustrē tekstus un teksti pa-
skaidro attēlus. Tam visam jābūt vairāk nekā 
sastāvdaļu summai. Pagaidām tas gan tiek 
visai neveikli saukts par „attēla-teksta-kon-
glomerātiem“, jo apzīmējums šim jaunajam 
jēdzienam vēl nav radīts. Šajā ziņā medi-
ju zinātnēm veicas gluži tāpat kā mākslas 
vēsturei, kura kopš dadaisma vienmēr runā 
par „attēla-teksta-kolāžām“. Uzdevumu vēl 
grūtāku padara sajukums terminoloģijā, ko 
veicinājuši literārie virzieni – konkrētā, vizuālā 
un optiskā poēzija, leterisms un eksperimen-
tālā burtu māksla –, kuriem visiem ir kopīgas 
tas, ka tie savas „burtu bildes“ veido tikai no 
rakstu zīmēm un neizmanto nekādus attēlus. 
Šī pieejam mums drīz liksies vienpusēja un 
vecmodīga. Jauns toties ir tas, cik bezrūpīgi 
Uliāne Borherte pārkāpj teksta robežas, pa-
darot līdz tam zināmos šriftus tēlainus un 
tēliem piešķirot šrifta raksturu. Arī mums nav 
vārda vienotībai, kas tādējādi rodas, taču 
uzskatām, ka tā ir jaunu nākotni nesoša vie-
notība.

Petra Coronato. Uliane Borchert: Kurt 
Schwitters: Banalitäten aus dem Chinesisc-
hen. Art Diorama Nr. 1, Berlin

 (2010, tulkojums – Inese Avotiņa).

Uliane Borchert. Die Denkende. Acryl mit Blattgold auf Rupfen, 100 x 130 cm, 2002

Uliane Borchert. Der Teppich meines Vaters. Acryl mit Sand auf Rupfen, 100 x 130 cm, 2007

vI. SapNIS, SIRdS,  
mĪLESTĪBa, pRIEkS.  
LOma, kURaI Nav  
BEIGU

Kam Jūs ticat? Par ko sapņojat? 
Es ticu, ka māksla nav tikai subjektīva, ka 
pastāv objektīvi kritēriji, kas, mākslas vēs-
tures laikmetiem mainoties, ir definējami 
un paliek spēkā. Katrā darbā var saskatīt, 
vai tas ir autentisks, ar sirdi ieraudzīts un 
amatnieciski kvalitatīvi izpildīts. „Māksla ir 
meli, kas mums ļauj ieraudzīt patiesību“, 

teicis Pikaso, taču to var tulkot arī tā, ka ne-
viens darbs nevar mūs apmānīt. Es sapņoju 
par to, lai katrs cilvēks varētu attīstīt savas 
spējas un lai tajā tiktu atbalstīts. Es gribētu, 
lai nevienam nav jāpaliek tumsā un nebrīvē, 
lai beidzas kari un vardarbība. Un lai cilvēce 
pilnīgi atsakās no necilvēciskā un apjauš 
savu dievišķo aicinājumu.

Paldies par sarunu.

Ar Uliāni Borherti sarunājās  
un sarakstījās Austra Avotiņa


